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KATA PENGANTAR 

      Segala  puji  hanya  milik  Allah SWT.  Shalawat  dan  salam  selalu 

tercurahkan kepada Rasulullah SAW.Berkat  limpahan  dan rahmat-Nya 

penyusun  mampu  menyelesaikanlaporan On The Job Training tepat pada 

waktunya.  

      Kerja praktek ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib di tempuh 

pada program studi D-III Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. 

Laporan kerja praktek ini di susun sebagai pelengkap proses kegiatan On Te Job 

Training. Laporan ini berdasarkan pengalaman yang diperoleh penulis dalam 

melaksanakan kegiatan On The Job Training selama 13hari dari tanggal 22 

September sampai 09 Oktober 2020 di Bengkel Las. Dalam menyelesaikan 

laporan ini, penulis berusaha mengumpulkan data-data secara cermat dan 

menyajikan dalam bentuk akumulatif, namun masih dalam tahap belajar. 

      Dibutuhkan kerjasama untuk menyusun laporan ini, kerjasama juga 

dibutuhkan untuk kelancaran suatu kegiatan. Oleh karena itu kami berusaha 

menggalang kerjasama dengan semua pihak untuk kelancaran dan keberhasilan 

dalam pembuatan laporan ini. Dengan selesainya laporan On The Job Training ini 

tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan dan 

saran kepada penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Kedua orang tua kami yang tercinta atas doa dan restunya selama kami 

melaksanakan kerja praktek. 

2. Kepada Ketua Jurusan Teknik Perkapalan dan Dosen Pembimbing, Bapak 

Afriantoni, S.T.,M.T yang telah memberikan arahan dan harapan kepada 

setiap Mahasiswa/Mahasiswi yang melaksanakan kerja praktek didalam 

sebuah perusahaan. 

3. Ketua Prodi Teknik Perkapalan, Bapak Muhammad Helmi, S.T.,M.T 

4. Bapak Pardi selaku pembimbing lapangan Bengkel LasPoliteknik Negeri 

Bengkalis. 
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 Penulis menyatakan dari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan 

dan masih banyak kekurangan-kekurangan dari segi kualitas dan kuantitas 

maupun dari ilmu pengetahuan yang penulis kuasai. Oleh karena itu, saya selaku 

penulis mohon kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan 

pembuatan laporan atau karya tulis dimasa mendatang. 

Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terima kasih. 

 

      Bengkalis, 19 November2020 

            Penulis 

   

Ramadan Wisnu 

        1103181111 
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BAB I 

JURUSAN TEKNIK PERKAPALAN 

POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS  

 

1.1 Sejarah Berdirinya Jurusan Teknik Perkapalan 

Pada awal tahun 2000, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, melalui Yayasan 

Gema Bahari mendirikan perguruan tinggi dengan nama Politeknik Perkapalan 

Bengkalis, yang mempunyai 3 (tiga) program studi, yaitu: Teknik Listrik Kapal, 

Teknik Bangunan Kapal, dan Teknik Permesinan Kapal. Dalam perjalanannya, 

Politeknik Perkapalan Bengkalis berubah nama menjadi Politeknik Bengkalis dan 

berada di bawah Yayasan Bangun Insani (YBI) Bengkalis, dengan 5 (lima) 

program studi yaitu: Teknik Perkapalan,Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik 

Sipil, dan Administrasi Bisnis. 

Pada bulan Juli 2001, Politeknik Bengkalis menerima mahasiswa baru 

angkatan pertama. Tahun 2006, Politeknik Bengkalis menambah 2 (dua) program 

studi baru, yaitu Bahasa Inggris Bisnis dan Teknik Informatika. 

Pada awal 2008 Politeknik Bengkalis meminta dukungan kepada YBI 

Bengkalis,Pemerintah Kabupaten Bengkalis dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mengusulkan peningkatan status dari 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menjadi Perguruan TinggiNegeri (PTN). 

Tahun 2009, Politeknik Bengkalis bersama YBI Bengkalis dan Pemerintah 

Kabupaten Bengkalis mengusulkan peningkatan status dari PTS menjadi PTN 

kepada Kementerian PendidikanNasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi 

Pada tanggal 9 Februari 2011  Politeknik Bengkalis bersama YBI Bengkalis 

dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis presentasi ke Menteri Pendayagunaan 
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Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna melengkapi kelayakan 

penegerian Politeknik Bengkalis. 

Pada tanggal 29 Juli 2011, Politeknik Bengkalis resmi menjadi PTN dengan 

nama Politeknik Negeri Bengkalis melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

(Permendiknas) No. 28 tahun 2011 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

Pada tanggal 26 Desember 2011, Politeknik Negeri Bengkalis diresmikan 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Pada tahun 2013 Politeknik Negeri Bengkalis menambah 2 prodi baru yaitu 

D4 (Teknik Mesin produksi dan Perawatan dan Teknik listrik) dan  3 prodi D2 

(Teknik Pengelasan, Teknik Sistem Pembangkit Tenaga Listrik dan Komputer 

Akutansi) yang merupakan Program Studi Diluar Domisili (PDD). 

Pada tahun 2014 dan 2015, Politeknik Negeri Bengkalis menambah 2 prodi 

baru yaitu D4(Teknik Perancangan Jalan & Jembatan) dan D3 ( Nautika, Teknika 

& Ketatalaksanaan dan Pelabuhan Niaga) 

Pada tahun 2016 Politeknik Negeri Bengkalis menambah beberapa prodi 

yaitu D4 ( rekayasa Perangkat Lunak, Administrasi Bisnis Internasional dan 

Akuntansi Keuangan Public)  

Adapun Kompetensi lulusan dari D-III Teknik perkapalan ialah : 

Sebagai tenaga terampil enginering, drafter, supervisor, quality control dan 

surveyor, pembangunan dan repair kapal di galangan. 

 

1.2 Visi dan Misi Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis 

Visi : 

“Menjadi penyelenggara pendidikan profesional ahli madya di bidang 

Teknik perkapalan” 

Misi : 
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a. Menyelengarakan pendidikan diploma III untuk menghasilkan 

tenaga profesional yang terampil dan sikap pakai di bidang 

kemaritiman. 

b. Mengembangkan penelitian untuk memejukan pengetahuan, 

menambah pengalaman dan meningkatkan daya nalar serta 

berpartifasi dalam memecahkan  masalah pembangunan. 

c. Mengembangkan pelayanan Ip Tek perkapalan tepat guna dan 

berhasil guna menompang pembangunan. 

1.3 Tujuan 

Jurusan Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis, dalam program 

pendidikanya bertujuan untuk : 

1. Menghasilkan lulusan profesional di bidang Teknik Perkapalan terutama pada 

bidang perencanaan dan bangunan kapal. 

2. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi perkapalan kepada 

masyarakat melalui profesional kepada mahasiswa. 

1.4 Kompetensi Jurusan 

1. Mengisi tenaga terampil profesional di bidang Teknik Perkapalan yang 

dibutuhkan industri galangan kapal. 

2. Mendidik mahasiswa menjadi terampil, berdisiplin tinggi, mempunyai motivasi 

kerja dan kompetensi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. 

3. Mempersiapkan tenaga profesional yang mampu berwirausaha dalam bidang 

perkapalan. 

4. Mempersiapkan tenaga profesional sebagai perencana dan konsultan 

pembangunan kapal. 

1.5 Lokasi Teknik Perkapalan Politeknik Negri Bengkalis 

Jurusan teknik perkapalan politeknik negeri bengkalis : 
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Alamat   : Jl. Lesing, Sungai Alam - Kode Pos : 28711 

Bengkalis - Riau - Indonesia 

polbeng@polbeng.ac.id 

Telepon  :(+62766)24566 

 

1.5.1 Gedung Utama Jurusan 

Gedung Utama Jurusan merupakan kantor utama tempat pengurus 

mahasiswa, selain itu kantor tersebut juga terdapat didalamnya beberapa 

ruangan yaitu: pada lantai satu terdapat ruangan jurusan, mushalla, dan pada 

lantai kedua terdapat leb simulasi dan leb perencanaan dan desain. 

 

Gambar 1.1 Gedung utama perkapalan 

 

1.5.2 Gedung Bengkel Las 

Merupakan gedung tempat mahasiswa melakukan praktek yang 

berhubungan dengan plat dan juga praktek pengelasan, pada gedung ini 

terdapat semua alat alat pengelasan, plat, satu lokal dan juga terdapat dua 

ruang kepala Bengkel. 

 

Visi 

Menjadi salah satu bengkel sebagai pusat pembelajaran,  penelitian dan 

pengabdian mayrakat pada bidang teknologi pengelasan meliputi, pengoperasian 
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hand welding dan gas welding guna untuk menciptakan SDM yang memiliki 

keterampilan dan budi pekerti. 

Misi 

1. Menerapkan proses pembelajaran mahasiswa dalam bentuk disiplin 

dan tepat waktu pengerjaan 

2. Meningkatkan kegiatan penelitian di Bengkel Las 

3. Menerapkan gimana mahasiswa senang mengerjakan kerja praktek di 

Bengkel Las 

4. Menjadikan sarana bengkel las sebagai tempat pelayanan jasa (pusat 

pelatihan las) 

5. Menerapkan peningkatan keterampilan pengelasan bagi masyarakat 

dalam bentuk memberikan pelatihan tentang pengelasan pada 

masyarakat 

6. Dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai jual 

Peralatan Utama : 

1. Gedung/Tempat Bengkel 

2. Mesin Las SMAW 

3. Mesin Las OAW 

4. Mesin Las GMAW 

5. Mesin Las GTAW 

6. Oven Elektroda SMAW 

7. Plasma Cutting dan OAW Cutting 

 

Peralatan penunjang : 

1. Mesin Grinda Tangan 

2. Mesin Bor Tangan 
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3. Mesin Bor Duduk 

4. Palu Caping 

5. Sikat Kawat 

6. Tempat LAS/Kamar las 

7. Perlengkapan K3 pengelasan 

A. Produk Dan Layanan Bengkel 

- Menghasilkan kemampuan mahasiswa di dalam bidang pengelasan pada 

skema pengelasa 3G 

- Bisa menghasilkan barang yang memiliki nilai jual seperti, Meja, Kursi, 

kerangka kontruksi Alat Uji Bahan, Out Piting pada Kapal Baja, 

Pembuatan Breket pada konstruksi baja bangunan di darat. 

B. Layanan Bengkel 

-Memberikan pelatihan pada generasi muda di masyarakat sekitar 

Politeknik Negeri Bengkalis yang mengelami putus sekolah 

- Memberikan izin pemakaian kepada mahasiswa maupun dosen untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengelasan 

 

Gambar 1.2 Gedung las  

1.5.3  Bengkel Pipa Dan Plat 



7 

 

            Bengkel pipa dan plat merupakan bengkel yang bergerak dibidang 

konstruksi baja, yang mencakup pekerjaan marking, pemotongan plat dan pipa, 

bending plat, Inspeksi dan NDT, serta mampu mendesain dan memproduksi 

pekerjaan konstruksi baja. Bengkel ini merupakan salah satu bengkel yang ada di 

Jurusan Teknik Perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. 

Visi 

            Menjadikan bengkel pipa dan plat yang unggul dibidang konstruksi kapal, 

kontruksi baja, perpipaan dan pengujian bahan tidak merusak. 

Misi 

1. Menerapkan pekerjaan praktikum yang dapat menghasilkan produk 

sederhana dari bahan plat baja dan perpipaan 

2. Menerapkan pekerjaan pengecatan untuk material baja 

3. Memberikan sertifikat keahlian NDT penetran level 1 tingkat institusi 

4. Memberikan sertifikat keahlian NDT ultrasonic test level 1 tingkat 

institusi 

5. Memberikan sertifikat keahlian nesting plate tingkat institusi 

6. Melakukan pelatihan kepada masyarakat dalam bentuk program 

pengabdian masyarakat dibidang pekerjaan konstruksi baja. 

Bengkel pipa dan plat digunakan sebagai penunjang praktikum pada mata kuliah 

1. Praktek Plat (D3 Prodi Teknik Perkapalan) 

2. Praktek NDT (D3 Prodi Teknik Perkapalan) 

3. Praktek Teknik Inspeksi dan NDT (D4 Prodi TMPP) 

4. Teknik Instalasi Mesin & Perpipaan (D4 Prodi TMPP) 

Produk Dan Layanan Bengkel Pipa Dan Plat 

1.   Produk 



8 

 

1. Kursi, Meja dan Lemari Besi 

2. Pagar Besi 

3. Papan nama (Plank) 

4. Teralis Jendela 

5. Ayunan 

6. Rak Pot Bunga 

7. Menara Air Towrent 

8. Alat Pengasapan Ikan 

 2.   Jasa / Layanan 

1. Nesting Plate 

2. Pemotongan plat dan pipa sampai ketebalan 10 mm 

3. Rolling plate 

4. Bending Plate 

5. Pengecatan 

6. Jasa Inspeksi ketebalan plat 

7. Jasa Inspeksi pengelasan menggunakan  Pengujian NDT penetrant test dan 

Ultrasonic test 

8. Pelatihan NDT penetrant test dan ultrasonic test 

Penelitian Dan Pengabdian Di Bengkel Pipa Dan Plat 

1.   Penelitian 

Jenis-jenis penelitian yang dapat dilakukan di bengkel pipa dan plat: 

1. Pengujian hasil pengelan dengan NDT 

2. Pembuatan cetakan kapal plastik HDPE 

3. Pembangunan kapal plat datar 

4. Pembangunan kapal paralon/pipa 

 2.   Pengabdian 
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Jenis-jenis pengabdian yang dapat dilakukan di bengkel pipa dan plat. Untuk lebih 

detailnya lihat di Gambar 1.2. 

1. Pelatihan NDT 

2. Pelatihan Pembuatan produk sederhana dari plat dan pipa 

3. Pembuatan alat pengasapan ikan 

 

Gambar 1.2Bengkel Pipa Dan Plat 

1.5.4 Gedung Bengkel Kapal Non Logam 

Merupakan gedung tempat praktek pembuatan kapal Non Logam, pada 

gedung ini terdapat dua kelas untuk mahasiswa dan satu ruangan kepala 

bengkel. 

 

Gambar 1.3 Gedung kapal non logam 

1.5.5 Galangan Mini 
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Merupakan gedung yang digunakan untuk aktifitas pembuatan kapal non 

Baja, misal nya fiberglass. Pada gedung ini terdapat dua lantai, dia lantai dua 

terdapat dua ruangan kelas dan di lantai satu terdapat alat dan bahan 

praktikum kapal non baja dan juga terdapat satu ruangan kepala bengkel. 

Visi 

1. Menjadi  sarana  pratikum  riset  dan  ilmu  dasar  di bidang perkapalan. 

2. Menjadi Galangan kapal yang mempunyai standard, mutu dan kualitas 

sesuai dengan regulasi berskala nasional dari setiap produk yang 

dihasilkan dengan penerapan hasil riset dan penilitian. 

Misi 

1. Memberikan   pelayanan   secara   professional   pada pratikum, 

pengembangan ilmu dan riset bagi civitas akademika 

1. Sebagai  pusat  kegiatan  pengembangan  ilmu  dasar bidang perkapalan. 

1. Sebagai pusat penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkaitan 

dengan ilmu perkapalan. 

1. Sebagai    pernyelenggara    kegiatan    produksi    dan reparasi kapal yang 

mempunyai standart, mutu dan kualitas sesuai dengan regulasi berskala 

nasional. 

Melayani 

4 Pembuatan Kapal Fibreglass. 

5 Pembuatan Kapal Kayu. 

6 Reparasi Kapal Fibreglass. 

7 Reparasi Kapal Kayu. 

8 Pembuatan Prabotan , Kursi 
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Peralatan dan Teknologi 

Peralatan   yang   memadai   dengan   teknologi terbarukan sehingga 

menghasilkan produk yang berkualitas. 

 Output  

Produksi kapal sesuai dengan standard regulasi 

nasional  yang  mementingkan  tingkat keselamatan, standar dan kualitas produk. 

 Tenaga Ahli 

Dengan tenaga ahli berkompeten yang melibatkan dosen Jurusan 

Teknik  Perkapalan,  Alumni dan mahasiswa untuk produk yang siap bersaing 

dengan produk luar dengan mengeluarkan produk yang berstandar nasional. 

 

 

Gambar 1.4 Galangan kapal mini 

 

1.6 Fasilitas Yang Terdapat Di Bengkel Las Teknik Perkapalan Politeknik 

Negeri Bengkalis 

1) Beberapa buah mesin las SMAW dan GTAW. 

2) Memiliki ruangan kelas yang terdiri dari satu kelas yaitu:kelas 1c. 

3) Memiliki satu buah oven pemanas elektroda 

4) Satu ruangan kepala bengkel las 
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1.7 Struktur Organisasi 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN KERJA PRAKTEK  

 BENGKEL LAS 

 POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS-RIAU 

 

2. Deskripsi Selama Kerja Praktek 

Bengkel Las Politeknik Negeri Bengkalis merupakan bengkel khusus bagi 

mahasiswa yang melaksakan praktek las. Bengkel ini dilengkapi dengan peralatan 

utama dan penunjang proses pengelasan seperti: mesin las SMAW, OAW, 

GTAW, GMAW dan peralatan penunjang, gerinda tangan kompresor, oven 

elektroda, OAW cutting, plasma cutting serta alat ukur. Berdasarkan peralatan 

yang terdapat dibengkel las. 

Pada kerja praktek lapangan ini kami melakukan pekerjaan pembangunan 

musholla yang mana menggunakan material baja sebagai bahan baku 

pembangunan. Pembangunanmusholla terletak disebelah bengkel las sesuai 

dengan kebutuhan peralatan yang akan digunakan mempermudahkan untuk 

penyediaan alat-alat pengelasan. 

Kegiatan harian selama kerja praktek di Bengkel Las Politeknik Negeri 

Bengkalis dimulai pada tanggal 21 september – 9Oktober 2020. Berikut daftar 

kegiatan kerja praktek di Bengkel Non Logam Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

2.1 Deskripsi Kegiatan Minggu ke-1 

2.1.1. Hari Senin ( Tanggal 21 September 2020) 

Pada hari pertamakami mendapat jadwal kerja praktekdi waktu pagi dari 

jam 08.00 – 11.00 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami menjumpai 

bapak pengawas lapangankerja praktek di Bengkel Lasyaitu: Bapak Pardi. 

ST,.MT selakupengawas lapangan kerja praktek.Disini bapak pengawas lapangan 

menjelaskan kepada kami tentang alat-alat safety diri dan membagikan 2 

kelompok, tiap-tiap kelompak mendapat satu jobsheet pekerjaan yang terdiri dari 
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2 orang dalam satu jobsheet. Dan setelah membagikan kelompok oleh pengawas 

lapangan, kami di perintahkan lagi oleh pengawas lapangan untuk membersihkan 

ruangan tempat Bengkel Las yang terletak di kampus Teknik Perkapalan 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

2.1.2. Hari Rabu (Tanggal 23 September 2020) 

Pada hari kedua kami mendapatkan jadwal kerja praktek di waktu pagi 

dari jam 08.00-11.00 selesai. Sebelum kerja praktek dilaksanakan kami 

menjumpai bapak pengawas lapangan kerja praktek di Bengkel Las yaitu: Bapak 

Pardi. ST,.MT .dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami tentang 

jobsheet yang akan kami kerjakan pada siang hari ini yaitu untuk lebih detailnya 

bisa dilihat di Gambar 2.1 

 

Langkah-langkah pembersihan karatan di tangga musholla 

a. Pertama siapkan cop sambung yang panjang untuk mesin gerinda 

b. Lakukan pemasangan brus kawat kepada mesin gerinda  

c. Setelah itu lakukan penggerindaan secara zig-zag 

 

 

Gambar 2.1 Pembersihan karatan di tangga musholla 

2.1.3. Hari Kamis (Tanggal 24 September 2020) 

Pada hari ketiga kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu siang dari 

jam 13.30 – 16.30  selesai. Dan disini pengawas lapangan menjelaskan kepada 

kami tentang jobsheet yang akan kami kerjakan pada siang hari ini yaitu 

memindahkan Scalfolding dari dalam Bengkel menuju lapangan kerja (area 
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musholla) untuk mempermudah pengerjaan musholla diatas ketinggian. Untuk 

lebih detailnya bisa dilihat di Gambar 2.2 

 

Langkah- langkah pengerjaan pemindahan scalfolding 

a. Pertama lepaskan penopang kontruksi pada scalfoldong hingga terpisah ke      

 bentuk awal masing-masing. 

b. Lakukan pengangkatan masing-masing bagian scalfolding ke area yang   

 ingin dipasang (lapangan kerja). 

c. Setelah itu pasangkan kembali scalfolding kebagiannya masing-masing 

 hingga terbentuk menjadi sebuah scalfolding. 

Alat dan bahan 

• Scalfolding 

• Sarung tangan 

 

 Gambar 2.2Pemindahan scalfolding di area lapangan kerja 

Serta diminta untuk membuat alas pijakanScalfoldingdari material kayu sehingga 

saat pengerjaan berlangsung pratikan bisa melakukan aktifitas pekerjaan dengan 

nyaman dan kecil dari resiko jatuh dari ketinggian.Untuk lebih detailnya lihat di 

Gambar 2.3 

 

Langkah-langkah pengerjaan pembuatan alas pijakan scalfolding dari material 

Siapkan alat dan bahan. 

a. Lakukan penandaan ukuran yang akan dibuat dimaterial kayu. 

b. Selanjutnya melakukan proses pemotongan material kayu yang telah 
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ditandai. 

c. Setelah itu lakukan perakitan bagian-bagian yang telah dipotong. 

d. Selesai 

 › Alat dan bahan 

 • Material Kayu (papan dan beluti) 

 • Gergaji 

 • Palu 

 • Paku 

 • Alat ukur 

 • Spidol 

 

 

 

Gambar 2.3 hasil pijakan scalfolding yang sudah selesai dibuat 

2.1.4. Hari Jum’at (Tanggal 25 September 2020) 

Pada hari ke empat kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu siang 

dari jam 13.30 - 16.30 selesai. Dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada 

kami tentang jobsheet yang akan kami buat pada siang hari ini yaitu pelepasan 

profil L sebagai kotruksi bantu yang dijadikan pijakan saat proses pemasangan 

dan pengelasan pipa kerangka kontruksi 

 Pada bagian sisi atas musholla perkapalan Politeknik Negeri Bengkalis. 

Mengunakan mesin gerinda tangan untuk melepaskan pengelasan terhadap 

kontruksi bantu tersebut. Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.4  

Langkah-langkah pengerjaan Pelepasan Profil L dibagian atas musholla. 
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a. Siapkan alat dan bahan. 

b. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan diri untuk memulai pengerjaan. 

c. Hubungkan kabel listrik pada tempatnya dan cek kembali apakah terjadi 

kesalahan atau tidak. 

d. Ambil posisi pengerjaan yang akan dilakukan. 

e. Selanjutnya colokkan gerida disumber listrik dan hidupkan mesin gerinda 

f. Lakukan pengerindaan dibagian yang ingin dilepaskan dengan hati-hati. 

g. Selesai 

   

Alat dan bahan 

• mesin gerinda 

• kabel 

• topeng las 

• scalfolding 

 

 Gambar 2.4 Pelepasan besi siku mengunakan mesin gerinda 

2.2. Deskripsi Kegiatan Minggu ke-2 

2.2.1 Hari Senin ( Tanggal 28 September 2020) 

Pada hari pertama kami mendapat  jadwal kerja praktek di waktu pagidari 

jam 08.00 - 10.00 selesai. Dan disini pengawas lapangan menjelaskan kepada 

kami tentang jobsheet yangakan kami laksanakan pada pagi hari ini yaitu 

Melanjutkan proses pelepasan profil L dibagian tengah atas musholla dengan 

mengunakan alat bantu mesin Gerinda tangan. Untuk lebih detailnya lihat di 

Gambar 2.5 
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Langkah-langkah pengerjaan Pelepasan Profil L dibagian atas musholla. 

a. Siapkan alat dan bahan. 

b. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan diri untuk memulai pengerjaan. 

c. Hubungkan kabel listrik pada tempatnya dan cek kembali apakah terjadi 

kesalahan atau tidak. 

d. Ambil posisi pengerjaan yang akan dilakukan. 

e. Selanjutnya colokkan gerida disumber listrik dan hidupkan mesin gerinda 

f. Lakukan pengerindaan dibagian yang ingin dilepaskan dengan hati-hati. 

g. Selesai 

Alat dan bahan 

•mesin gerinda 

 

Gambar 2.5Proses pelepasan besi siku mengunakanmesin gerinda 

2.2.2. Hari Selasa ( Tanggal 29 September 2020 ) 

 Pada hari kedua kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 11.00 selesai. Dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada 

kami tentang jobsheet yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini yaitu masih 

melanjutkan pelepasan profil L dibagian tengah atas musholla mengunakan alat 

bantu mesin gerinda tangan.Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.6 

 

Langkah-langkah pengerjaan Pelepasan Profil L dibagian atas musholla. 

a. Siapkan alat dan bahan.  

b. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan diri untuk memulai pengerjaan. 

c. Hubungkan kabel listrik pada tempatnya dan cek kembali apakah terjadi 
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kesalahan atau tidak. 

d. Ambil posisi pengerjaan yang akan dilakukan. 

e. Selanjutnya colokkan gerida disumber listrik dan hidupkan mesin gerinda 

e. Lakukan pengerindaan dibagian yang ingin dilepaskan dengan hati-hati. 

f. Selesai 

 

› Alat dan bahan 

• mesin gerinda 

• kabel 

• topeng las 

• scalfolding 

 

 

Gambar 2.6 Proses pelepasan besi siku menggunakanmesin gerinda 

2.2.3. Hari Rabu ( Tanggal 30 September 2020 ) 

 Pada hari ketiga kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 – 11.00 selesai. Dan disini pengawas lapangan menjelaskan kepada 

kami tentang jobsheet yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini yaitu 

Melanjutkan pelepasan besi siku dibagian atas musholla yang sulit posisinya 

untuk melakukan proses pelepasan dalam hal ini masih mengunakan alat bantu 

mesin gerinda tangan.Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.7. 

 

Langkah-langkah pengerjaan Pelepasan Profil L dibagian atas musholla. 

a. Siapkan alat dan bahan. 
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b. Gunakan alat keselamatan dan kesehatan diri untuk memulai pengerjaan. 

c. Hubungkan kabel listrik pada tempatnya dan cek kembali apakah terjadi 

kesalahan atau tidak. 

d. Ambil posisi pengerjaan yang akan dilakukan. 

e. Selanjutnya colokkan gerida disumber listrik dan hidupkan mesin 

gerinda 

f.  Lakukan pengerindaan dibagian yang ingin dilepaskan dengan hati-hati. 

g. Selesai 

 

› Alat dan bahan 

• mesin gerinda 

• kabel 

• topeng las 

• scalfolding 

 

 

Gambar 2.7 Proses pelepasan besi siku menggunakan mesin gerinda 

2.2.4. Hari Kamis ( Tanggal 01 Oktober 2020 ) 

Pada hari keempat kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 11.00 selesai. Dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada 

kami tentang jobsheet yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini yaitu 

melakukan pelepasan, tidak bisa menggunakn gerinda tangan karena posisi 

sambungan alasannya begitu sulit jika masih menggunakan gerinda tangan 

sebagai alat bentu kami berinisiatif menggunakan gas oxy-actylene untuk 

melepaskan profil L. Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.8. 
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Langkah-langkah pengerjaan pelepasan mengunakan gas oxy-actylene 

a. Siapkan alat dan bahan.  

b. Ambil posisi tempat yang akan dilakukan pelepasan. 

c. Aktifkan gas oxy-actylene dan setelkan api yang dihasilkan oleh gas oxy-

actylene tersebut. 

d. Lakukan proses pelepasan dibagian yang sulit mengunakan gerinda untuk 

melakukan pelepasan profil L. 

e. Pastikan saat proses pengerjaan berlangsung lakukan dengan hati-hati. 

f. Selesai. 

› Alat dan bahan 

• Gas oxy-actylene 

• Korek api 

• Helm las 

• Sarung tangan 

 

 

Gambar 2.8 Pelepasan besi siku mengunakan gas oxy-actylene 

2.2.5. Hari Jum’at ( Tanggal 02 Oktober 2020 ) 

 Pada hari kelima kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi  dari 

jam 08  - 11.00 selesai. Dan di sini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami 

tentang jobsheet yang akan kami kerjakan pada pagihari ini yaitu Setelah proses 

pelepasan profil L selesai dilepaskandari bagian atasmushollamaka dilanjutkan 

denganpengangkatandan penyusunan kembali profil L ditempat yang tidak 

terkena curah hujan agar profil L tidak semakin parah mengalami karatan. Untuk 
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lebih detailnya lihat di Gambar 2.9. 

 

Langkah-langkah pengerjaan penyusunan profil L ke daerah yang tak terkena 

curah hujan. 

a. Gunakan  alat keselamatan dan kesehatan diri. 

b. Angkatkan dan pindahkan profil L dari tempat jejatuhan ke tempat yang 

tak tekena curha hujan. 

c. Lakukan penyusunan dengan rapi. 

d. Selesai. 

› Alat dan bahan 

• Sarung tangan 

• Profil L 

 

Gambar 2.9 Proses penyusunan besi yang telah dijatuhkan 

2.3 Deskripsi Kegiatan Minggu ke-3 

2.3.1. Hari Senin( Tanggal 05 Oktober 2020 ) 

 Pada hari pertama kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 11.00. Dan disini Pengawas lapangan menjelaskan kepada kami 

tentang jobsheet yang akan kami buat pada pagi hari ini yaitu melakukan proses 

marking pada kontruksi alas musholla sesuaidenganarahan yang diberikanoleh 

pembinbinglapanganpakPardi berdasarkan panduan gambar kerja. Untuk lebih 

detailnya lihat di Gambar 2.10. 

 

Langkah-langkah pengerjaan pemotongan profil L  
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a. Siapkan alat dan bahan 

b. Tentukan tempat proses pengerjaan 

c. Setelah itu sambungkan kabel ke sumber listrik. 

d. Aktifkan mesin gerinda duduk yang akan digunakan 

e. Lakukan pemotongan terhadap profil L yang telah dimarking. 

f. Pastikan pemotongan tidak melenceng dari tanda marking agar hasil 

potongan presisi dan sesuai dengan ukuran. 

g. Selesai 

› Alat dan bahan 

• Mesin gerinda duduk 

• Profil L 

• Sarung tangan 

• Kaca mata 

• Kabel sambung 

 

 

Gambar 2.10 Proses pemotongan besi L sebagai kontruksi alas musholla 

2.3.2. Hari Selasa( Tanggal 06 Oktober 2020 ) 

Pada hari kedua kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagidari 

jam 08.00 – 11.00. Dan disini Pengawas lapangan menjelaskan kepada kami 

tentang jobsheet yang akan kami buat pada pagi hari ini yaitu 2020 setelah proses 

pemotonganselesaidilakukandilanjutkandengan proses pengelasan profil L 

mengunakan posisi 2F dan 3F sesuai dengan arahan yang 

telahdiberikanpembinbinglapangan.Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 2.11. 
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› Langkah-langkah pengerjaan Pengelasan kontruksi profil L 

1. Siapkan alat dan bahan. 

2. Profil L yang telah dipotong  lalu dibawa kebagian- bagian tempat yang 

akan dipasang. 

3. Setelah pemasangan selesai dilakukan, dan tiap-tiap profil terpasang  pada 

tempatnya. 

4. Dilanjutkan dengan mengaktifkan mesin las untuk melakukan proses 

pengelasan 

5. Kemudian lakukan proses pengetekkan sebelum dilas penuh. 

6. Dilanjutkan pengelasan penuh Sesudah selesai proses pengelasan lakukan, 

pembersihan hasil lassan untuk melihat hasil apakah direpair atau tidak. 

7. Selesai 

Alat dan bahan 

• Mesin Las  • Safety shoes 

• Stanglas   • Kabel Listrik 

• Kabel masa  • Palu 

• Helm las   • Sikat kawat 

• Sarung tangan  • Elektroda 

• Profil L 

 

Gambar 2.11 Proses pengelasan besi Lalas musholla 

2.3.3. Hari Rabu ( Tanggal07 Oktober 2020 ) 

 Pada hari ketiga kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 11.00. Dan disini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami 

tentang jobsheet yang akan kami buat pada pagi hari ini yaitu untuk melakukan 

pengecatan tangga musholla  supaya tangga yang terbuat dari besi plat tersebut 
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tidak mudah terkena korosi sehingga tangga lebih awet dan tahan lama.Untuk 

lebih detailnya lihat di Gambar 2.12. 

 

Langkah-langkah pengecatan  tangga musholla 

o Siapkan alat dan bahan. 

o Lakukan pengadukan cat dengan tiner sesuai dengan takaran yang sudah 

diatur. 

o Setelah diaduk lanjutkan proses pengecatan ditangga musholla 

mengunakan kuas hingga rata. 

o Selesai. 

› Alat dan bahan 

• Kuas 

• wadah tempat cat 

• Cat dan tiner 

 

 Gambar 2.12 Pengecatan tangga musholla 

2.3.4.   Hari Jum’at ( Tanggal09 Oktober 2020 ) 

 Pada hari kelima kami mendapat jadwal kerja praktek di waktu pagi dari 

jam 08.00 - 11.00. Dan disini pengawas lapangan menjelaskan kepada kami 

tentang jobsheet yang akan kami buat pada pagi hari ini yaitu membuat tiang 

lampu jalan yang berjumlah 11 buah tiang untuk dialokasikan dikampus teknik 

perkapalan politeknik negeri bengkalis.Untuk lebih detailnya lihat di Gambar 

2.13. 

› Langkah- langkah pengerjaan pengelasan tiang lampu jalan. 

o Siapkan  Alat dan bahan 

o Lakukan pengukuran (marking) pada bagian-bagian  tiang yang ingin 
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dipotong. 

o Selanjutnya lakukan proses  pemotongan mengunakan mesin gerinda 

duduk sesuai dengan telah marking.  

o Setelah selesai proses pemotongan dilanjutkan dengan proses perakitan 

mengunakan mesin las, sesuai dengan tempat posisi rakitannya masing-

masing. 

o Selesai 

 

› Alat dan bahan 

• Mesin Las   • Sarung tangan  

• Stang las   • Mesin Gerinda 

• Kabel masa   • Kabel listrik 

• Palu    • Spidol 

• Sikat las   • Besi pipa schedule 

• Helm las   • Besi assental 

• Alat ukur   • Plat tipis 

• Spidol   • Elektroda 

 

 

Gambar 2.13 proses pembuatan tiang lampu jalan 
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BAB III 

PENGECATAN PADA PLAT BAJA 

A. Pengertian Dan Fungsi Cat 

Cat memainkan sejumlah peran tatkala memulas rumah kita.Namun, 

jangan sembarangan menyamakan cat untuk semua material.Untuk baja misalnya, 

kenali jenis cat untuk material agar hasilnya optimal.Di pasaran, tersedia cat jenis 

antikarat primer (dasar). Fungsi utama cat baja ini yakni mencegah atau 

mengahambat proses korosi atau pengaratan permukaan baja. 

 

B. Ada pun beberapa faktor mempercepat terjadinya korosi 

 Terjadinya korosi bisa berlangsung secara sepat maupun lambat.Hal itu 

dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. 

 

1. Air dan kelembapan udara 

Air dan kelembapan udara memegang peranan penting pada proses 

terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam,  semakin mudah 

logam mengalami korosi. Jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air 

rendah, seperti di gurun, proses terjadinya korosi akan berjalan lebih lambat. Oleh 

karena itu, simpanlah besi-besi di rumahmu di tempat yang kering dan tidak 

lembap agar besi tidak mudah berkarat. 

 

2. Elektrolit 

  Elektrolit merupakan tempat atau media yang menjadi tempat 

berlangsungnya transfer muatan. Hal itu mengakibatkan oksigen di udara lebih 

mudah mengikat electron.Contohnya air hujan yang bersifat asam dan air laut 

yang bersifat asin mampu menjadi media pemercepat korosi.Tak heran jika besi-

besi yang ada di lingkungan pabrik lebih cepat mengalami korosi karena terkena 

paparan senyawa asam. 

 

3. Permukaan logam yang tidak rata 
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  Ternyata,bentukpermukaanlogam juga berpengaruh pada kecepatan 

korosi. Logam yang permukaannya tidak rata akan mudah mengalami korosi. Hal 

itu diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logamnya. 

Kutub muatan tersebut ada yang berperan sebagai anoda dan katoda. Jika kamu 

memiliki logam di rumah, jangan lupa untuk selalu membersihkannya dan 

sesekali kondisikan agar logam bisa tetap licin. Dengan begitu, logam tidak akan 

mudah mengalami korosi. 

 

4. Terbentuknya selektro kimia 

 Terbentuknya selelektro kimiaini dilatarbelakangi oleh adanya dua 

permukaan logam yang saling bersinggungan. Jika permukaan logam yang 

bersinggungan memiliki perbedaan potensial elektroda, maka akan terbentuk sel 

elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron 

lebih rendah akan melepaskan elektron, sehingga terjadi oksidasi. Nah, 

oksidasinilahpenyebabutamakorosi. 

 

C. Alat-alat Pengerjaan 

Untuk membersihkan karatan dan pengecatan yang ada di tangga musholla 

perlu menggunkan alat-alat sebagai berikut : 

 

Gambar3.1.Gerinda tangan 

 

 Gerinda tangan 

  Mesin Gerinda tangan merupakan mesin yang berfungsi untuk 
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menggerinda benda kerja. Dengan kecepatan tersebut juga, mesin gerinda juga 

dapat digunakan untuk memotong benda logam dengan menggunakan batu 

gerinda yang dikhususkan untuk memotong dan juga bisa untuk membersihkan 

 

 

Gambar 3.2  sikat besi 

 Sikat Besi 

Sikat Baja memiliki banyak fungsi.Sikat ini dapat digunakan untuk 

membersihkan karat atau kotoran yang tebal.Dapat juga digunakan untuk 

membersihkan barang yang berkerak yang sulit dibersihkan dengan sikat biasa. 

 

 

 

Gambar 3.3 kuas 

 Kuas 

Kuas digunakan untuk membersihkan debu-debu karatan yang 

sudah digerinda dan berfungsi juga untuk meratakan warna cat tersebut 
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Gambar 3.4Cat anti karat 

 Cat anti karat 

  Cat anti karat merupakan material pelapis yang umumnya 

digunakan pada material besi, baja, ataupun metal lainnya untu melindungi 

material dari korosi atau proses karatan. 

 

D. Proses Pengerjaan 

1. Proses pembersihan karatan iyalah yang pertama sebelum pengecatan 

ialah melakukan pembersihan menggunakan sikat besi yang tertera di Gambar 3.5 

2. Proses pembersihan karatan, karatan memang lah tidak dapat bisa di 

hindari jika kita tidak menjaganya dengan baik, maka dari itu berikut cara 

membersihkanya, pertama dengan menggunakan gerinda tangan, di mulai dari 

bagian tangga pertama,  satu persatu di bersihkan, sedangkan  pada bagian yang 

sulit di bersihkan bisa menggunakan sikat baja atau pun palu las yang tertera di 

Gambar 3.6 

3. Proses selanjutnya ialah pencampuran cat dan aduk cat terlebih dahulu 

agar mendapat hasil yang optimal, aduk terlebih dahulu sebelum digunakan yang 

tertera di Gambar 3.7 

4. Proses  mengecat, melakukan dengan teknik zig-zag dari atas kebawah 

secara berulang kali sampai permukaan rata dengan cat yang tertera di gambar 3.8 

5. Setelah selesai di bersihkan dari karatan dan tangga juga sudah di cat 

yang tertera di Gambar 3.9 
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E. Gambar Proses Pengerjaan 

 

 

Gambar 3.5 proses pembersihan 

 

Gambar 3.6  Pembersihan karatan menggunakan gerinda tangan 

dan brus kawat 
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Gambar 3.7Proses pencampuran cat 

 

Gambar 3.8Proses pengecatan pada tangga musholla 
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Gambar 3.9Tangga yang sudah dibersihkan dari karatan dan sudah 

di cat 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat saat melakukan kerja praktek (KP) saat 

dibengkel las 

Pada proses pembuatan pembangunan musholla diperlukan tingkat kehati-

hatian yang tinggi, karena pembuatannya sangatlah beresiko adanya kecelakaan 

kerja. Ditinjau dari ketinggian bangunan, material yang digunakan serta 

penggunaan listrik tegangan tingi saat pengelasan 

 

B. Saran 

1. Mahasiswa diharapkan aktif di lapangan dalam melaksanakan 

kerjapraktek. 

2. Sebelum kerja praktek ddi harapkan kepada mahasiswa untuk 

menggunakan alat perlengkapan safety agar terhindar dari bahaya yang 

tidak di inginkan. 

3. Mengikuti arahan atau instruksi dari pengawas lapangan agar kita dalam 

melaksanakan kerja praktek di lapangan tidak salah. 

4. Menggunakan alat safety sesuaiSOP yang telah ditetapkan sehingga 

memperkecil resiko kecelakaan saat bekerja. 

5. Melaksanakan kegiatan KP sesuai protokol kesehatan yang berlaku. 

6. Tidak melanggar atau membuang sampah pada area kegiatan 

pelaksanaan KP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

https://klasika.kompas.id/baca/jenis-cat-untuk-material-baja/ 

http://www.google.com/amp/s/www.quipper.com/id/blog/mapel/kimia/korosi-

kimia-kelas-12-pengertian-faktor-faktor-dan-pencegahan/amp/ 

https://m.dekoruma.com/artikel/70733/cara-memilih-cat-anti-karat 
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